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 یداشت روز جهانيمراسم گرام ، )LO(  کارگران نروژیه سراسریبه دعوت اتحاد،  ٢٠١٧روز دوشنبه اول ماه مه 

 کارگران یه سراسری اتحادی از اعضای برخیبرنامه با سخنران. دان کارگر شهر اسلو برگزار شديکارگر در م

زنده باد "ن شعار تظاهرکنندگان ی تریاصل. افتیان یونال پايساعت دوازده شروع و سرانجام با سرود انترناس در

دان و اطراف آن جمع شده ي که در می ها، مردمیپس از سخنران .بود" زنده باد اول ماه مه"و " سمياليسوس

 ر راهيک در مسی موزیکه گروه ها یدر حال،  نمودند ییمايپ ابان کاخ آغاز به راهيطرف پارلمان و خه ب، بودند 

ان ی کارگر در ساعت سه بعد از ظهر پایسرانجام مراسم روز جهان. نواختند یونال را ميانترناس سرود ییمايپ

  .افتی

  

. باشد ین مردم برخوردار مي بییاز حرمت باال ن روزین، ایجدا از ا.  استیل رسمي کارگر تعطیدر نروژ روز جهان

 ی می ملی شان را که در روزهایت سنیلباس ها ن مراسمی شرکت در ای از مردم برایادیکه عده ز یبطور

ه احزاب يدر مراسم امسال کل.  کنندیزان میکنند و از پنجره منازل خود پرچم کشورشان را آو یپوشند بتن م

ن گروه يهمچن. دان کارگر فرستاده بودندي را به میندگانی، نمای مردمیها  و سازمانی مدنی و نهادهایاسيس

  .افته بودیدان استقرار ين میک در ای موزی اجرایارکستر برا

  

ها  جه ساليدن بساط احزاب راست حاکم بود که در نتيبرچ،  یه سراسری اتحادیشعار اصل، در مراسم امسال 

در . افته استیش یار افزاي در جامعه بسیشکاف طبقات،  شان ی سازی خصوصیشبرد برنامه هاي و پیزمامدار

در اکثر . ديچرخ ین محور می همه بر ای مدنیهاد هاخواست احزاب و ن، راد شد ی که ای هائیسخنران

 جامعه را ی خدماتیها ها که تمام سازمان ی سازیخواست لغو خصوص،  ند که در دست مردم بودییپالکاردها

 که یان شعار هائيدر م.  شدیده می دیروشنه ب، ل نموده ی تبدی خصوصی هایبه محل کسب درآمد کمپان

د ، ي ها را کم کنیرد ، شکاف و نابرابيان دهی پای سازیبه خصوص : داشتیجستگن شعار ها بری شد ایداده م

ت ین حمايده فلسطیکوت و از حقوق مردم ستمدیل را بايد ، اسرائی خارج شوی و جهنمین سازمان جنگیاز ناتو ا

سوز و  ن خانمایت از جنگ های، از حما )باشدي نروژ اسلحه می از صادرات اصلیکی(د يد ، اسلحه نفروشيکن

  ...د ويیان بگشایجو  پناهید ، مرزها را برويشان باش ت و سر پناهی حمایوارگان جنگآد ، از یگر دست بردار رانیو

  . گرفتندیدان حضور داشتند پاسخ مي که در میق مردمیاد تشوین خواسته ها با فریهمه ا

  



 خواسته یق و طرح جدي عمیتیراز نارضاامسال مردم طبقات کم درآمد؛ کارگران و زحمتکشان با اب، در مجموع 

. ها خواهان بسته شدن دکان احزاب راست بودند آن.  داشتندیشرکت فعال تر، ن روز بزرگ یشان در ا یها

  . کنندی میندگی را نمایه داری سرماین بخش های که هار تریاحزاب

  

ز در ي ساکن نروژ نی خارجیت هايمل،  یکارگر ها و احزاب  از سازمانیندگان مجموعه اینما، جدا از مردم اسلو 

ها و  سازمان. ص بودنديقابل تشخ،  کردند ی که حمل میک با بنر هائیحضور داشتند که هر  ن مراسم یا

 با حمل رانی خلق ایی فدایکهاین چريفعال . ن مراسم بودندیز از شرکت کنندگان در اي نیرانیا  یاسيتشکالت س

 کارگر شرکت کرده و با ی روز جهانیمائيپ ران و جهان بود در راهی و زحمتکشان ات از کارگرانی که در حمایپالکارد

  . به اشاعه مواضع سازمان پرداختندی و ترکیسي، انگلی فارسیها  سازمان به زبانیه هايپخش اعالم

  

  یه دارینابود باد سرما

  زنده باد انقالب

  

   نروژ- در اسلو رانی خلق ایی فدایکهاین چريفعال

  ٢٠١٧ مه دوم ماه

  

  

  

  

  

  

 


